
 
 

 

 

 

 

Vijftiende jaargang nr. 3                       zondag 15 december 2019                           liturgische kleur: roze 

  3e zondag van advent 

Voorganger: Mw. ds. Hillegonda Ploeger  

Viering Maaltijd van de Heer (zittend). 

Ouderling van dienst:  Rieks Karssemeijer   Diaken:  Jan Willem v.d. Brink 

Koster: Evert Jan van de Water  Organist:  Jaap Hoeflaken 

Lector: Jan Piet Ouwens 

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar: 

 Fam. L.B. Corbijn, Schouw 19 1231 SG Loosdrecht 

Jarigen: Mevr. R. de Lange – Plooij, Acacialaan 14, 1231BT  Zij wordt 16 dec 81 jaar. 

 Dhr. R.P. Enserinck, Jhr. Van Sypesteynlaan 41, 1231XM Hij wordt 18 dec 81 jaar 

Agenda: Dinsdag 17 dec. Kerkenraadsvergadering 

Komt Allen Tezamen met Koperen Kerst Klanken 

Zaterdag 21 december bent u van harte uitgenodigd, het echte kerstgevoel te 

beleven in de sfeervolle Sijpekerk. Blazers Ensemble Wijdemeren zal een sfeervolle kerstsamenzang 

verzorgen, waarbij u volop de gelegenheid krijgt om de bekende kerstliederen mee te zingen. 

Het orgelspel is in handen van Bart van Loenen en de kerstboodschap zal verteld worden door Ds. 

Rien Roelofse. Deze avond zal volledig in het teken staan van ‘samen zingen´. 

Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staan de deuren voor u open. 

 

Zondag 22 december:  10.00 uur -  E.E. Aarsen-Schiering - Amsterdam 

 

Lied van de week:     Lied 450 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen      Moment van stilte 

De derde adventskaars wordt aangestoken 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:     Lied 276: 1 en 2      we gaan staan 

Bemoediging en groet            we gaan zitten 

Drempelgebed   

Zingen:       Lied 276: 3 

Gebed om ontferming met   Lied 463: 1,4,6,7 en 8 

Antwoordlied:     Lied 466: 1 en 5 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

 

 



Lezing:  Jesaja 35   Bevrijding en terugkeer 

 
1 De woestijn zal zich verheugen, 
de dorre vlakte vrolijk zijn, 

de wildernis zal jubelen en bloeien, 
2 als een lelie welig bloeien, 

jubelen en juichen van vreugde. 
De woestijn tooit zich met de luister van de 
Libanon, 

met de schoonheid van de Karmel en de 
Saron. 

Men aanschouwt de luister van de HEER, 
de schoonheid van onze God. 
3 Geef kracht aan trillende handen, 

maak knikkende knieën sterk. 
4 Zeg tegen het moedeloze volk: 

‘Wees sterk en vrees niet, 
want jullie God komt met zijn wraak. 
Gods vergelding zal komen, 

hijzelf zal jullie bevrijden.’ 
5 Dan worden blinden de ogen geopend, 

de oren van doven worden ontsloten. 
6 Verlamden zullen springen als herten, 
de mond van stommen zal jubelen: 

waterstromen zullen de woestijn splijten, 

beken de dorre vlakte doorsnijden. 
7 Het verzengde land wordt een waterplas, 

dorstige grond wordt waterrijk gebied; 
waar eenmaal jakhalzen huisden, 

maakt dor gras plaats voor riet en biezen. 
8 Daar zal een gebaande weg lopen, 
‘Heilige weg’ genaamd, 

geen onreine zal die betreden. 
Over die weg zullen zij gaan, 

maar dwazen zijn er niet te vinden. 
9 Geen leeuw of roofdier zal daar komen, 
geen enkel wild dier dwaalt er rond, 

ze blijven er allemaal weg, 
alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan. 
10 Wie door de HEER bevrijd zijn, keren 
terug.  
Jubelend komen zij naar Sion, 

gekroond met eeuwige vreugde. 
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, 

gejammer en verdriet vluchten eruit weg. 
 

L.: Zo spreekt de Heer   G.: Wij danken God 

 

 

Zingen:   Lied 439: 1 en 2 

Verkondiging 

Zingen:    Lied 440: 1 en 2   

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 

 

 

 

 

 

Collecten:  1. Bloemengroet 2. Kerk 

Tafelgebed: Kom tot ons, hier in ons midden 

Slotlied:     Lied 462: 1,2,3 en 6 
 
Zegen – beantwoord met Gezongen amen 

Vandaag staan de kerstattenties weer klaar op de tafel achter in de kerk. 

Wilt U na de dienst er 1 of meerdere meenemen en voor kerst bezorgen? 

Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert 035-5823640 
Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: uiterlijk woensdagavond 20 uur. Aanmelden per e-mail: 

ger.kerk.loosdr@gmail.com 
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